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EDITAL 003/2015/UFSJ/REITORIA 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS DE PESQUISA 

 
 
1 Objetivo 

 
Apoiar propostas encaminhadas pelos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFSJ (PPGs) ou 
por Grupos de Pesquisa não vinculados a PPGs para aquisição de insumos para os laboratórios de 
pesquisa da UFSJ. 
 

2 Elegibilidade 
 
São consideradas elegíveis para a aquisição de insumos para laboratórios de pesquisa da UFSJ 
propostas que atendam aos seguintes quesitos: 
 

1 Proposta de aquisição de material de consumo como vidraria, gases, reagentes e outros, conforme 
classificação apresentada no Anexo I deste Edital, destinados ao desenvolvimento de Projetos de 
Pesquisa no âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei, apresentada pelos Coordenadores 
dos PPGs da UFSJ ou pelos líderes de Grupos de Pesquisa da UFSJ, quando estes não estiverem 
vinculados a um dos PPGs da UFSJ. Nesse caso, os Grupos de Pesquisa deverão estar cadastrados no 
Diretório de Grupos de CNPq e certificados pela UFSJ. 
 
 1.1 Cada proponente poderá encaminhar apenas uma única proposta no âmbito deste edital. 

 1.2 Cada pesquisador da UFSJ poderá constar da relação de pesquisadores beneficiados de 
uma única proposta apresentada no âmbito deste Edital. 

 
2 Não são elegíveis, para este edital, propostas de aquisição de equipamentos, mobiliário, material 

bibliográfico, material de escritório ou de informática ou com outros fins que não os deste edital. 
 

3 O valor solicitado em cada proposta não poderá ultrapassar ao número de pesquisadores doutores 
relacionados na proposta multiplicado por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 
 

3. Itens Financiáveis 
 
Materiais consumíveis como gás engarrafado, alimento para animais, material farmacológico, 
material químico, materiais e medicamentos para uso veterinário, materiais elétricos e eletrônicos 
(exceto itens de hardware), sementes, mudas de plantas e insumos para fertilização, material 
laboratorial, material hospitalar e material biológico, conforme descritos no Anexo I. 
 
4. Documentação Exigida 
 

 4.1  Proposta de aquisição dos insumos, contendo: 
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 a) Justificativa;  
 b) Relação dos pesquisadores da UFSJ, constando sua titulação, e dos discentes de Pós-
graduação e de graduação da UFSJ beneficiados pela proposta. Cada pesquisador da UFSJ poderá 
constar da relação de pesquisadores beneficiados em apenas uma única proposta apresentada no 
âmbito deste Edital; 
 c) Relação dos projetos de pesquisa, tese, dissertação ou iniciação científica beneficiados pela 
proposta, com indicação de fonte de financiamento, quando houver;  
 d) Relação dos Laboratórios de Pesquisa, indicando as Unidades Acadêmicas responsáveis 
pelos laboratórios, beneficiados pela proposta; 
 e) Relação dos insumos solicitados, com cotação, apresentada conforme planilha modelo 
constante no Anexo II. A planilha deverá ser preenchida com três orçamentos, conforme modelo em 
anexo com a demonstração do preço médio. Os orçamentos deverão ser impressos e anexados aos 
demais documentos já citados.  
 

 
5. Endereçamento 
 
As propostas devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico editalinsumos@ufsj.edu.br, até as 
23h59min do dia 15 de setembro de 2015, devidamente identificadas com o nome do proponente, 
sua Unidade Acadêmica de lotação, endereço, telefones fixo e celular e e-mail atualizado.  
 
6. Fórum de análise 
 
6.1.   As propostas serão analisadas por uma comissão nomeada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação.  
 
6.2.     Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de acordo com a análise 
prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade financeira da Instituição.  
 
6.3.  A dotação orçamentária para o presente Edital é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
6.4. A UFSJ, considerando a relevância para a pesquisa institucional, poderá complementar os 
recursos alocados, conforme dotação orçamentária disponível. 
 
7. Critérios de Análise 
 
Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o 
limite da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir:  
  

• Atendimento ao disposto no presente Edital; 

• Abrangência da Proposta, em relação ao número de pesquisadores, discentes, cursos e Unidades 
Acadêmicas beneficiados. 

  



 

EDITAL 003/2015/UFSJ/REITORIA 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS DE PESQUISA 

 

_____________________________________________________________ 
 

Universidade Federal de São João del-Rei – Praça Frei Orlando , 170 – São João del-Rei – MG – Brasil 
Cep: 36.307-352 - E-mail: reitoria@ufsj.edu.br – Fone: (32) 3379-2340/2344 – Fax (32) 3379-2525 

3

8. Calendário de submissão e resultado das análises  
 

• Período de submissão: 1º a 15 de setembro de 2015  

• Divulgação do resultado preliminar: 21 de setembro de 2015  

• Período para interposição de recursos: de 22 a 23 de setembro de 2015 

• Divulgação do resultado final: 25 de setembro de 2015 

• Prazo para envio da proposta aprovada ao Setor de Compras: 10 de outubro de 2015 
 
9. Divulgação dos resultados  
 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no sítio  
http://www.ufsj.edu.br/prope/editais. 
 
10. Interposição de recursos  
 
Qualquer recurso poderá ser interposto nas datas previstas no Item 8 deste Edital, tendo como fórum 
de análise a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
11. Disposições finais 
 
As publicações oriundas dos projetos de pesquisa apoiados pelo presente edital deverão mencionar 
explicitamente o apoio da UFSJ. 
 

São João del-Rei, 28 de agosto de 2015 
 
 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora – UFSJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDITAL 003/2015/UFSJ/REITORIA 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS DE PESQUISA 

 

_____________________________________________________________ 
 

Universidade Federal de São João del-Rei – Praça Frei Orlando , 170 – São João del-Rei – MG – Brasil 
Cep: 36.307-352 - E-mail: reitoria@ufsj.edu.br – Fone: (32) 3379-2340/2344 – Fax (32) 3379-2525 

4

ANEXO I 
 

GRUPOS DE MATERIAIS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 
2002 STN, MF: 

 
GRUPO 04 - gás engarrafado:  
Gases de uso industrial, de  tratamento  de  água,  de iluminação, destinados a recarga de extintores 
de incêndio, de uso médico, bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais como: 
acetileno,  carbônico  freon,  hélio,  hidrogênio,  liquefeito  de  petróleo,  nitrogênio, oxigênio e afins. 
 
GRUPO 06 – alimentos para animais: 
Alimentos destinados a gado bovino, eqüino, muar e bufalino, caprinos,  suínos,  ovinos,    aves    de    
qualquer  espécie,  como  também  para animais silvestres em cativeiro (jardins zoológicos ou 
laboratórios) e afins, tais como: alfafa,  alpiste,  capim  verde,  farelo,  farinhas  em  geral,  fubá  
grosso,  milho  em  grão, ração balanceada, sal mineral, suplementos vitamínicos e afins. 
 
GRUPO 09 – material farmacológico: 
Medicamentos ou componentes destinados à manipulação de drogas medicamentosas, tais como: 
medicamentos, soro, vacinas e afins. 
 
GRUPO 11 – material químico: 
Elementos ou compostos químicos destinados ao fabrico de produtos químicos, análises 
laboratoriais, bem como aqueles destinados ao combate de pragas ou epizootias, tais como: ácidos, 
inseticidas, produtos químicos para  tratamento  de  água,  reagentes  químicos, sais,  solventes,  
substâncias  utilizadas  para  combater  insetos,  fungos  e  bactérias  e afins. 
 
GRUPO 18 – materiais e medicamentos para uso veterinário: 
Materiais e medicamentos para uso veterinário, vacinas, medicamentos e afins. 
 
GRUPO 26 – material elétrico e eletrônico (excetuando-se itens de hardware): 
Materiais de consumo para aplicação,  manutenção e  reposição  dos  sistemas,  aparelhos  e  
equipamentos    elétricos  e  eletrônicos,  tais como: benjamins,  bocais,  calhas,  capacitores  e    
resistores,    chaves    de  ligação,  circuitos eletrônicos,  condutores,  componentes  de  aparelho  
eletrônico,  diodos,  disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e 
cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos  e plugs, 
placas de  baquelite,  reatores,  receptáculos,  resistências,  starts,  suportes,  tomada  de  corrente e 
afins. 
 
GRUPO 31 – sementes, mudas de plantas e insumos: 
Qualquer tipo de semente destinada ao  plantio  e mudas  de  plantas  frutíferas  ou    ornamentais,    
assim    como  todos  os  insumos utilizados para fertilização, tais como: adubos, argila, plantas 
ornamentais, borbulhas, bulbos,  enxertos, fertilizantes,  mudas envasadas ou com  raízes  nuas,  
sementes, terra, tubérculos, xaxim e afins. 
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GRUPO 35 – material laboratorial: 
Utensílios usados em análises laboratoriais, tais como: almofarizes,  bastões,  bico  de  gás,  cálices,  
corantes,  filtros    de  papel,  fixadoras, frascos,  funis,    garra    metálica,    lâminas    de  vidro  para  
microscópio,  lâmpadas especiais, luvas de borracha, metais e metalóides para análise, pinças, rolhas, 
vidraria, tais  como:  balão  volumétrico,  Becker,  conta-gotas,  Erlemeyer,  pipeta,  proveta, 
termômetro, tubo de ensaio e afins. 
 
GRUPO 36 – material hospitalar: 
Materiais de consumo utilizados na área hospitalar ou ambulatorial, tais como: agulhas 
hipodérmicas, algodão, cânulas, cateteres, compressa de gaze, drenos, esparadrapo, fios cirúrgicos, 
lâminas para bisturi, luvas, seringas, termômetro clínico e afins. 
 
GRUPO 40 – material biológico: 
Amostras e afins itens de materiais biológicos utilizados em estudos e pesquisas científicas em seres 
vivos e inseminação artificial, tais como: meios de cultura, sêmen e afins. 
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ANEXO II 
 

 Programa ou Grupo de Pesquisa:    
PLANILHA DE CUSTO E MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS    
           

Ite
m 

Descriçao 
(Q) 

Quantidade 
Unidade 

fornecedor 
01 com CNPJ 

fornecedor 
02 com CNPJ 

fornecedor 
03 com CNPJ 

Preço Médio 
TOTAL 

  

1 
(DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

MATERIAL) 
    CNPJ CNPJ CNPJ 

  

    2 un. 
 R$              

5,00  
 R$              

5,50  
 R$              

6,00  
R$             

5,50 
2               

   1 litros 
 R$            

11,00  
 R$            

12,00  
 R$            

13,00  
 R$             

12,00  
3              

    3 metros 
 R$              

6,00  
 R$              

7,00  
 R$              

8,00  
 R$               

7,00   
4                

    750 gramas 
 R$            

50,00  
 R$            

55,00  
 R$            

52,00  
 R$             

52,33   
5                 

      un.       
 R$                  

-      

 TOTAL DA PLANILHA   
 R$            

72,00  
 R$            

79,50  
 R$            

79,00  
 R$             

76,83    

 

 
 
_________________________________       

 
     UNIDADE RESPONSÁVEL 

PELO PROGRAMA          

 
OBSERVAÇÃO: ESTA PLANILHA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NA LINGUAGEM EXCEL NO LINK ABAIXO COM NOME 
DE "PLANILHA DE CUSTOS E MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS" : 
http://www.ufsj.edu.br/dimap/modelos_de_termo_de_referencia.php 

Inserir 

sempre o 

valor 

total para 

cada 

fornece 

dor 


